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ÖZ 

Kamu yönetiminde bir paradigma değişimine denk düşen 1980 sonrası yapısal reformlar, 2000 ve 

sonrasında oldukça kapsamlı ve tamamlayıcı reformlarla yeni kimliğini kazanmıştır. Bu süreçte 2003 yılında 

siyasal iktidar tarafından hazırlanan ve meclise sunulan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK)” devlet 

yönetiminde neoliberal düşünceye uygun bir kamu yönetimini öngörmektedir. Mecliste ciddi tartışmalara konu 

olan bu kanun kamu yönetimini piyasacı araçlarla, yönetişimci yaklaşımla ve neoliberal felsefeyle dönüştürerek 

piyasayla uyumlu bir yapı olarak tasarlamaktadır. KYTK bir yandan kamu yönetimini neoliberal devlet 

paradigmasına uyumlu olarak yeniden biçimlendirirken öte yandan merkez-yerel ilişkilerini bu zemin üzerine 

inşa etmektedir. Bu çalışmada KYTK Tasarısının, yeni liberal paradigma bağlamında, devlet felsefesine, 

yapısına ve kamu yönetimine etkileri değerlendirilmiş, meclis içi tartışmalarına yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Devlet, Neoliberalizm, Kamu Yönetimi, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim 

 

Change in Management as a Discourse "The Basic Law on Public Administration" 

Abstract 

Corresponding in the public administration in the structural reforms to a paradigm shift after 1980 

which won for a new identity with extensive and complementary reforms in 2000 and later. In this process, 

"Basic Law on Public Administration" is prepared in 2003 by the political power and presented to the Parliament 

to provides for an adequate public administration neoliberal thought to the administration of the state. With this 

bill, which is a serious debate issue in the parliament, is designed as a structure compatible with the market by 

transforming public administration with marketable instruments, a managerial approach and neoliberal 

philosophy. Basic law on public administration on the one side of the public administration re-shapes/reform 

public administration in line with the neo-liberal state paradigm, while on the other hand, central-local relations 

builds on it. In this study, the parliamentary debate on the Draft Law on the Public Administration Basic Law 

was examined and the effects on the state philosophy / structure and the public administration in the context of 

the new paradigm were evaluated. 
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1. GİRİŞ 

1980 sonrası dönemin popüler söylemi, bireysel alandan toplumsal yapıya, devletten kamusal 

alana kadar birçok değişim ve dönüşüme kapı aralayan neo liberal düşünce, ortaya çıkardığı yapılar ile 

modern devlet ve topluma ait yapıları yeniden inşa etmektedir. Bu yeniden inşa süreçlerinin siyasal, 

yönetsel, hukuksal ve sosyo-ekonomik araçları olan neoliberalizm, yeni sağ ve yeni kamu işletmeciliği 

gibi akımlar, toplumsal, kamusal alana ait yapıların neo liberal paradigma ile uyumlu ve karşılıklı 

etkileşim halinde hem devlet ve kamu yönetimi anlayışında hem de toplumsal yapıların 

biçimlenmesinde önemli rollere sahiptir (Kandeğer-Alıcı, 2012: 90). Devletin ve/veya Kamu 

yönetiminin “zamanın ruhuna” uygun olarak ve bu ruhun bedenini üreten egemen uluslararası güçlerle 

olan bağımlılık ilişkisi,  kendisini bu küresel paradigmaya uyumlu olarak dönüştürmesini bir gereklilik 

ve zorunluluk olarak sunmuştur. Geleneksel kamu yönetiminin yerine yeni liberal paradigmaya uygun 

düşecek bir kamu yönetimi anlayışı, yapısı, işlevi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
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Geleneksel yönetim paradigması (Weberyen - Wilson modeli)2 merkeziyetçi, güçlü ve işlevsel 

olarak daha geniş bir alanda yapılanırken, neoliberal paradigma büyük ve güçlü, yapılarla ve süreçlerle 

aynı zamanda hiyerarşik ve katı bir merkezi yönetim yerine küçük ve etkin, düzenleyici ve hakem 

rolünü üstlenen esnek ve bir anlamda ademi merkeziyetçi bir devlet anlayışını öngörmektedir. Yeni 

kamu işletmeciliği (YKİ) yaklaşımı çerçevesinde devletin piyasa ilke ve değerlerine göre yeniden 

biçimlendirilmesi, politika belirlenirken ulusal ve uluslararası sermayenin de bir aktör olarak sürece 

dâhil edilmesi söz konusu edilmektedir (Güzelsarı, 2004: 4). Son dönemlerde yapılmaya çalışılan 

kamu yönetimi reformları YKİ düşüncesini de kapsayan bir içerik taşımaktadır. Küçük ve etkin devlet 

anlayışını merkeze alan kamu yönetimi reformlarının bir parçasını tamamlayan YKİ yaklaşımı, 

işletmecilik değer, teknik ve uygulamalarıyla neoliberal politikalarla örtüşen bir yaklaşım göstermekte, 

etkinlik, verimlilik, kalite, sonuç odaklılık, performans, hesap verebilirlik, saydamlık ve katılımcılık 

gibi kavramların kamu yönetimi kültürüne girmesine de aracılık etmektedir (Songür, 2015: 208). 

Liberalizasyon anlamında, yapısal reformların ilk önemli dalgası olarak 1980’lerden 1991’e 

kadar sürdürülen özellikle ekonomik alanın liberalleştirilmesi sürecini görmek gerekir. İkinci dalga 

ise, IMF ile 1998 ve 1999 da imzalanan anlaşmalarla “güçlü ekonomiye geçiş” ve “acil eylem” 

programlarıyla başlayan ve idari-hukuki düzenlemeleri de içeren dönemdir. Bu programların temel 

felsefesi, devletin iktisadi faaliyetlerde kapladığı alanı daraltmak, bu alanları sermayenin dolaşımına 

sunmak olarak değerlendirmek mümkündür. Bu felsefe çerçevesinde devlete piyasa adına düzenleyici 

olma vasfı kazandırılarak, devlet piyasa için “araçsallaştırılmaya” çalışılmaktadır. Klasik liberal devlet 

yaklaşımına benzer biçimde güvenlik, savunma, adalet ve dış ilişkiler işleriyle sınırlı bir merkezi 

yönetim örgütlenmesi çerçevesinde, klasik bakanlıklar aşılarak ekonomik sektörlere yönelik 

düzenleme yetkisi, yönetişimci bir anlayışla üst kurullara bırakılmak istenmektedir. Yeniden 

biçimlenen yönetim yapısı devletin pek çok yönetim araçlarını daha teknik hale getirirken,  görev 

alanlarında merkezi rollerinin çevreselleştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Merkezi yönetimin 

sorumluluk alanlarında olan pek çok hizmetler ya üst kurullara ya da yerel yönetim birimlerine 

aktarılmaktadır. Üst kurulların kurulması ekonomik ve sosyal politikalarda siyasal karar alma 

mekanizmalarının ve siyasal aktörlerin pozisyonunda bir değişimi öngörürken piyasa aktörlerinin 

karar alma mekanizmalarında güçlü bir pozisyon elde etmesi sonucunu doğurmaktadır (Ataay, 2006: 

19-20). Devlet “üstlenici” kimliğinden “düzenleyici” bir kimliğe dönüşmektedir. Dolayısıyla bu 

dönüşüm aynı zamanda savunma, güvenlik ve dış politika yoğunluklu bir anlamda “klasik liberal 

devlete” doğru bir dönüşü ifade etmektedir.  

 

Bu bağlamda 1980’li yıllardan başlanarak yapılmaya çalışılan kamu yönetiminde 

liberalleştirme sürecinin 2000’li yıllarla birlikte oldukça yoğun bir devlete dair yapısal reformları 

ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. 1980’li yıllarla birlikte kamu yönetiminde 

gerçekleştirilmeye çalışılan mali ve ticari serbestleştirme, yabancı yatırımların desteklenmesi, 

özelleştirme, devletin tekelci yetkilerinin kaldırılması, kamu yatırımlarının sınırlandırılması gibi 

yapısal reform süreçleri, 1990 sonrasında ivme kazanmış, 2000’li yıllarla birlikte neoliberal politika 

araçlarıyla devletin değişim ve dönüşümünü sağlayıcı “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” adı altında 

yasal bir zemine çekilmek istenmiştir (Güler, 2005: 77). 

 

Kamu Yönetiminde kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) yeni devlet ve kamu yönetimi paradigmasının felsefesini,  yasal 

zeminini ve yönetsel taşıyıcı araçlarını bütüncül bir biçimde yansıtması bakımından önemlidir. Yeni 

Kamu Yönetimi anlayışı ile özel işletme kavram ve tekniklerinin kamu yönetiminde de 

uygulanmasıyla etkin, verimli, rasyonel ve nitelikli bir kamu yönetimi öngörülmektedir. Bu anlayış, 

piyasa ilkeleriyle uyumlu devlet-kamu yönetimi modelinin kurulmasını öncelerken, güçlü ve geniş bir 

bürokratik yapıdan yarı otonom, teknokrat ve yönetişimci yapıya doğru bir değişimi ve “kullanıcı 

                                                            
2Max Weber’in bürokratik modeli örgütsel yapının ve bürokrasinin rasyonelliğini öngörürken, Woodrow Wilson 

modeli siyaset ile yönetimin ayrılığına yönelik bir yaklaşımı ortaya koyar. Ayrıntılı bilgi için bkz. MaxWeber, 

Bürokrasi ve Otorite, Adres Yay., Ankara, 2014. ve Jay M. Shafritz, - Albert C.Hyde, Kamu Yönetimi 

Klasikleri, Global Politika ve Strateji, Ankara, 2016. 
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öder” ilkesini benimsemektedir (Özer, 2005: 230). Bu eksende kamu yönetiminin hizmet üretme ve 

sunma yöntem ve teknikleri dolayısıyla kamu hizmeti anlayışı ve buna bağlı olarak kamu yararı ilkesi 

de bir değişim-dönüşüm yaşamaktadır. Yasal olarak kamu hizmetlerinin sunumu dört yöntem 

çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlardan birincisi hizmetin devlet eliyle yerine getirilip bütçeden 

karşılanması, ikincisi hizmetin devlet tarafından görülüp fiyatlandırması, üçüncüsü hizmetin özel 

kişiler eliyle yerine getirilip fiyatlandırılması ve dördüncüsü hizmetin yine özel kişiler tarafından 

yerine getirilip bütçeden veya sosyal güvenlik fonlarından finanse edilmesi (hizmet satın alma) 

yöntemleridir. Hizmetin devlet tarafından yerine getirilmesinde “kamu yararı ilkesi” bağlamında kar 

amacı söz konusu edilmezken hizmetin özel kişilerce yerine getirilmesi durumunda kar amacı ilke 

olarak ağırlıklı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu durum devlet – yurttaş ilişkisinin niteliğini 

değiştirerek sermaye – müşteri ilişkisine göre bir hizmet anlayışını inşa etmektedir.  Özellikle barajlar, 

otoyollar, köprüler, tüp geçitler ve madenler gibi yüksek bütçeli ve karlı yatırımlarda sermayenin bu 

alanlarda daha fazla pay sahibi olduklarını son yıllardaki yatırımlarda görmek mümkündür. Bu 

noktadan bakıldığında ekonomik politikalar/yatırımlar, sosyal politikaların/yatırımların önüne geçerek 

sosyal ihtiyaçları arka plana itmektedir. Buna karşın neoliberal yönetim anlayışı devlete yeni roller 

verirken aynı zamanda demokratik bir toplum anlayışını önemseyen bir söylemi de dillendirmektedir. 

Hukuk devleti, insan hakları, hesap verebilir yönetim anlayışı, şeffaflık, yolsuzlukların önlenmesi, 

katılımcılık, güçlü sivil toplum, yönetişim, yerelleşme ve yerindelik söylemleri oldukça albenisi 

yüksek değerler olarak savunulmaktadır. (Ataay, 2006: 21-24). Toplumun diğer paydaşları üzerinde 

bir meşruiyet kazanma düşüncesini de taşımaktadır.  

 

2. KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU’NUN PERDE ARKASI 

Devletin neoliberal paradigmaya uygun olarak yeniden inşaa sürecinde 1980’li ve 90’lı 

yıllarda yapılan reformların 2000’li yılların reformlarına zemin hazırladığını görmek mümkündür. Bu 

dönemler içinde siyasi ve idari liberalizasyona alan açacak birçok düzenleme yapılmıştır. 1990’lı 

yıllarda bu paradigmaya uygun düşecek rapor, tasarı ve taslaklar oluşturulmuş, 2000 sonrasında 

bütüncül bir biçimde ve kapsamı genişletici bakış açısıyla yasal düzenlemeler hayata geçirilmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” bu sürecin bütüncül bir çerçevesini 

sunması bakımından önemli bir yasal-yönetsel zemin sunar. 

Kanunun hazırlanma aşamasında başbakanlık bünyesinde oluşturulan ekibin benimsediği ve 

zamanın yönetim felsefesine uygun düşen “stratejik yönetim”, “performans ve değişim yönetimi, örgüt 

geliştirme” konularının bu tasarısının içeriğine ve diline oldukça sirayet ettiğini söylemek 

mümkündür. Tasarının felsefi zeminini inşa eden “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” 

söylemi ve bununla somutlaşan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, 2004 ve 2005 tarihli yerel 

yönetimler yasalarına bir çerçeve sunan “mahalli idareler reformu” tasarıları tarihsel sürecinin varış 

noktası olarak değerlendirmek gerekir. Bu kanunun mutfağında Başbakanlığa bağlı oluşturulan 

çalışma kurulu vardır. Bu çalışma kurulu,60 maddeyi kapsayan Kamu Yönetimi Temel Kanunu 

Tasarısına temel teşkil edecek olan, iki ciltlik kitabı kamuoyuna sunmuştur. “Değişim Yönetimi İçin 

Yönetimde Değişim” adını taşıyan ilk cilt, tasarının Türkiye’de kamu Yönetiminin mevcut durumu ve 

kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın ve değişimin gerekliliği, tasarının felsefesi ve ilkeleri, yeni 

kamu yönetimi düşüncesi ve dünyadaki uygulamaları gibi birçok konuyu kapsar. “Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu Tasarısı” isimli ikinci ciltte ise, kamu yönetiminin amaç, ilke ve görevleri, kanun 

tasarısının maddeleri, genel gerekçe ve madde gerekçeleri yer almaktadır.3 

 

Reform çalışma kurulunun hazırladığı “Değişim Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” isimli 

kitabında, yönetim anlayışını ve yapılarını köklü bir biçimde etkileyen veya uyaran değişim unsurları 

“ekonomi teorisinde değişim”, “yönetim teorisinde değişim”, “özel sektörün rekabetçi yapısı ve 

kaydettiği ilerlemeler” ve “toplumsal eleştiri ve değişim talebi ile sivil toplumun gelişimi” şeklinde 

                                                            
3 Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun arka planı, yönetim felsefesi, ilkeleri, amaçları, maddeleri ve 

tartışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bknz. Barış Kandeğer, Reform Söylemleri Üzerinden Devleti Okumak: 

İkinci Meşrutiyetten Günümüze”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, İstanbul, 2016. 



dört ana başlık olarak değerlendirilmiştir. İktisadi faktörlerin bu değişim içindeki önemine değinilerek, 

ekonomik liberalizasyonun siyasal ve yönetsel liberalizasyonu gerekli kıldığı, piyasanın özel 

sermayenin işleyişine uygun olacak şekilde yapılandırılmasının, devletin bu alandaki rolünün ve 

işlevinin yeniden tanımlanması gerektiği belirtilmektedir. Bilgi toplumuyla birlikte “Klasik Weberyen 

Bürokrasi Modeli”nin işlevselliğini yitirdiği ve Weberyen modelin yerine rasyonel-üretken bir çizgide 

yeni bir örgütlenme modeline doğru bir geçiş yaşandığı ifade edilmektedir. Bu yeni yönetim 

modelinde, prosedürlerden çok sonuçlara odaklı, tek biçimlilikten çok farklılıklara dayalı, katı 

yapılardan çok esnek organizasyonların varlığına dikkat çekilmektedir. Bilgi toplumuna dair yapılan 

atıf çerçevesinde devletin de var olan bilgi çağında nasıl bir pozisyon alacağı da öngörülmektedir. 

Yeni yönetim yapısında bireysel inisiyatif, katılım, ekip çalışması, kurumsal öğrenme, rakiplere karşı 

strateji geliştirme ve sürekli gelişim gibi özel yönetim ilkelerinin kamu yönetiminde de 

kullanılabileceği, devletin ne yapması kadar nasıl yapması meselesinin yeniden tanımlanması gerektiği 

ifade edilmektedir (T.C. Başbakanlık, 2003:, 2003: 21-23). 

 

Bahsedilen çalışmada sanayi toplumuna göre kurgulanmış kurumsal yapıların yerine bilgi 

toplumuna uygun olacak bir kurumsal yapının inşa edilmesinin gerekliliğine dikkat çekilir. Bilgi 

toplumu içinde gelişen bu yeni kurumsal yönetim modeliyle; idare etme anlayışından yönetişime, 

bürokrasi merkezli yapıdan birey ve toplum merkezli yapıya, tek taraflı belirleyicilikten çok yönlü 

katılıma, gündelik sorunlarla boğuşmaktan stratejik yönetime, girdi odaklı bir yönetim anlayışından 

sonuç odaklı bir yönetime, aşırı ve hantal bir bürokrasiden etkin bir bürokrasiye, kapalılık ve gizlilik 

kültüründen saydam bir kültüre ve hiyerarşik ve kurallara dayalı denetimden performansa ve 

kamuoyuna dayalı çok aktörlü denetimin olduğu bir yönetim modeli öngörülmektedir. Bu yönetim 

modelinin etkin ve daha demokratik bir yönetim yapısı kuracağı, yönetimi halka yaklaştıracağı ve 

hizmet odaklı bir yönetimi mümkün kılacağı ifade edilir (T.C. Başbakanlık, 2003: 122-123). Yeni 

kamu yönetimi düşüncesine ve yönetişim yaklaşımına uygun düşecek bir devlet örgütlenmesi ve 

bürokratik yapı bu bağlamda değerlendirilmektedir.  

 

Yeni Kamu Yönetimi düşüncesi, özel kesim yönetim felsefesi, kavram ve tekniklerinin kamu 

yönetiminde de uygulanması biçiminde bir yaklaşıma sahiptir. Bu yaklaşım, piyasa ilkeleriyle uyumlu 

olabilecek bir kamu yönetimi modelinin kurulmasını öngörürken, klasik/geleneksel bürokratik yapıdan 

yarı otonom yapıya doğru bir değişimi ve kamu hizmeti üretim ve sunum yöntemini “kullanıcı öder” 

ilkesiyle yine piyasa içerisinden kurmaktadır (Özer, 2003: 230). Yönetişim (Governance) kavramı 

OECD Global Governance Komisyonu tarafından “Governance bireyler, kurumlar, kamu ve özel 

sektör unsurlarının ortak işleri birlikte yönetme biçimlerinin toplamıdır. Çatışan ya da farklı çıkarların 

uyum ve işbirliği sağlanarak harekete geçirilmesiyle işleyen süreçtir. Uyumu sağlamakla yükümlü 

formal kurum ve rejimleri kapsadığı gibi, insanların ya da kurumların ya uzlaşmaları ya da bunun 

kendi çıkarına ikna olmaları üzerine doğmuş informal düzenlemeleri de kapsar” şeklinde tanımlanır 

(Güler, 2003b: 105). Dolayısıyla yeni kamu yönetimi düşüncesi ve yönetişim yaklaşımı, yeni yönetim 

teknik ve ilkeleri kadar toplumsal paydaşları özellikle sermayeyi yönetimin bir parçası haline 

getirmesi ve piyasa ilkeleriyle uyumlu/ahenkli ve ilintili bir yönetim anlayışı öngörmesi açısından 

reformlara düşünsel bir perspektif sunmaktadır. 

 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı gerekli kılan, kapsamlı reform ihtiyacına neden olan 

etkenlere özellikle dikkat çekilmektedir. Değişimi gerekli kılan bu etkenler; “kamu mali yönetiminin 

krize veya darboğaza girmesi, dünya çapında yaşanan ekonomik durgunluğun kamu gelirlerinde 

gerilemeye yol açması ve harcamaların kontrol altına alınamaması neticesinde mali durumun 

kötüleşmiş olması, küresel rekabet şartlarında sermayenin dışarıya kaçma riski kamu gelirlerinde artışı 

sınırlaması ve toplumsal taleplerin ve siyasi tercihlerin kamu harcamalarında tasarrufu sorunlu hale 

getirmesi, kaynakların sınırlı hale gelmesiyle halkın hükümetten beklentilerinin değişmesi ve artmış 

olması, daha açık ve şeffaf bir yönetim ve hesap verme sorumluluğunun işletilmesi isteği, daha fazla 

ve daha kaliteli kamu hizmeti beklentisi ile sivil toplum kuruluşlarının yönetime katılma isteklerinin 

artması ve teknolojideki gelişmelerin yeni yönetim sistemi ve organizasyon yapılarının, eğitim 

seviyesinin yükselmesinin ve değişen yaşam tarzının toplumsal alışkanlıklar ve beklentiler üzerindeki 

etkisi” gibi etkenlerin, devletin yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkardığı ve bu değişime cevap 



verecek bir devlet yapılanmasının gerekli olduğu özellikle belirtilmektedir (T.C. Başbakanlık, 2003: 

33-34). 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı gerekli hale getiren bir unsur olarak dış dünyadaki 

gelişmeler ve dinamikler belirtilmekte, yönetimde yeniden bir yapılanmanın gerekli ve zorunlu 

olduğuna dair bir yaklaşım ortaya koyulmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde ekonomik 

serbestleşmenin, finans kurumları ve istikrar programlarının, dünya ölçeğinde ekonomik durgunluk ve 

bölgesel krizlerin, ulaşım, bilgi ve iletişimdeki gelişmelerin, dış dünyadan yansıyan gelişmeler olduğu 

ve bu durumun kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını artırdığı ifade edilmektedir. 

Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı gerekli kılan dört temel açıktan söz edilmektedir. 

Bu dört temel açık; stratejik açık, bütçe açığı, performans açığı ve güven açığı olarak 

tanımlanmaktadır. Stratejik bakış açısından ve uzun vadeli plandan yoksun bir yönetim anlayışıyla 

aşırı büyüyen ve merkezileşen kamu idaresinin aşırı bir biçimde artan harcamalara yöneldiği ve 

kaynakları verimli kullanamayarak bütçe açığına neden olduğu, halkın beklentilerine çözüm 

üretmeyenbir biçimde performans açığı verdiği, verimsiz bir yönetim sürecinin de çeşitli yozlaşma ve 

yolsuzluklarla birlikte halkın yönetime olan güvenini azalttığıifade edilmektedir (T.C. Başbakanlık, 

2003: 65).   

 

Bununla birlikte siyaset ile bürokrasi arasındaki ilişkilerin kamu yönetiminin sağlıklı işleyişine 

olan negatif etkisi üzerinde durulmaktadır. Siyaset kurumunun bürokrasinin gündelik işleyişine 

gereğinden fazla müdâhil olduğu, bürokrasinin ise siyaset kurumu tarafından belirlenmesi gereken 

politika ve stratejiler konusunda siyasetten yeterince girdi almadan çalıştığına dikkat çekilerek, bu iki 

yapı eleştirilmektedir. Siyaset ile bürokrasi arasındaki bu ilişki biçiminin politika ile uygulamayı 

farklılaştırdığı, siyaset kurumunun kendisi tarafından sahiplenilmeyen politikaları ihmal ettiği, 

bürokrasinin ise gündelik çalışmalarında sık sık siyasi müdahalelerle irrasyonel kararlar almaya 

zorlandığı vurgulanmaktadır. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurulların idari ve mali özerkliğe 

sahip olmalarıyla,  bu iki yapı arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine kayabileceği ve 

dolayısıyla büyümenin ve kalkınmanın araçlarından biri olarak görülen ve bir değer atfedilen yabancı 

sermaye girişinin önündeki bürokratik engellerin zayıflayabileceği düşünülmektedir. Bu ilişki 

biçiminin rasyonel zemini bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurulların idari ve mali özerkliğe sahip 

olmaları üzerinden inşa edilmekte, piyasa ilkeleriyle uyumlu bir bürokratik yapı bu düzenleyici ve 

denetleyici kurullar üzerinden işlevselleştirilmektedir. Siyaset ve bürokratik yapı arasındaki ilişkilere 

“rasyonellik” ve “etkinlik” kazandıracak böyle bir yapı ve işlevsellik üzerinden büyümenin ve 

kalkınmanın ve dolayısıyla sermayenin önündeki bürokratik engellerin zayıflayabileceği 

öngörülmektedir (Kandeğer, 2016: 384). 

 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkaran unsurlar arasında Avrupa 

Birliğine üyelik meselesine de yer verilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye olabilmenin siyasi ve 

ekonomik kriterleri kadar mevzuat ve kurumsal kriterlerini de karşılamak gerektiğine dikkat çekilerek, 

bu konularda bir uyumlaştırma sürecine vurgu yapılmaktadır. Avrupa Birliği’ne üyelik hedefinin 

piyasa, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerler üzerine kurulu bir birlikteliği ve 

yönetim anlayışını içerdiği ve dolayısıyla yönetim yapısının da çağdaş standartlara kavuşturulmasının 

zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. Bugünkü mevcut yönetim yapısının sorunları çözmek yerine 

sorunlar ürettiği, halka güven vermek yerine halkın güven ve adalet duygularını sarsan, liyakate ve 

katılımcılığa dayanmayan, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine saygılı olmayan, saydamlık, hesap 

verebilirlik, öngörülebilirlik gibi iyi yönetimin temel vasıflarından yoksun yönetim uygulamalarının, 

yönetimin meşruiyetine ve halkın yönetimi sahiplenmesine büyük zararlar verdiğine özellikle dikkat 

çekilmektedir. Mevcut yönetim anlayışının sorunları olarak; gelecek yönelimli değil geçmiş yönelimli 

olması yani strateji geliştirme ve geleceğe dönük uzun vadeli projeksiyonlar temelinde amaçlardan 

ziyade gündelik sorunlar üzerinde yoğunlaşmak, amaç yönelimli değil sorun çözme yönelimli olması, 

teşhis yönelimli değil çözüm yönelimli olması, tek taraflı ve kapalı bir yaklaşım izlenmesi yani halkın 

talep ve beklentilerine, görüş ve eleştirilerine ve katılımcılığa kapalı olması, yukarıdan aşağıya doğru 

ve toplumsal paydaşları/aktörleri yönetim dışında bırakan bir yönetim anlayışının varlığı, 

ödüllendirme yerine cezalandırma yönelimli ve itaate dayalı bir yönetim yapısından, anlayışından 

kaynaklanan sorunlar sayılmaktadır (T.C. Başbakanlık, 2003: 81-86). Dolayısıyla kamu yönetimi 

tarafından hizmetin üretilip sunulmasının ve kamu hizmeti ile yurttaş arasındaki ilişki biçiminin 



niteliğine dair bir eleştiri yapılarak, hizmetin üretim ve sunum şeklinin, yurttaşlar ile yönetim 

arasındaki ilişki biçiminin de değişmesi gerektiği ifade edilmektedir. Yeni yönetim anlayışında daha 

esnek, rasyonel, verimli, etkin, performans odaklı ve piyasayla uyumlu bir yönetim anlayışında yerelin 

de yeniden bu anlayışa denk düşecek bir yapıya kavuşturulması öngörülmektedir.  

 

Cumhuriyet rejimiyle birlikte özellikle 1924 sonrası siyasal merkez tarafından katı 

merkeziyetçi bir yönetim anlayışı ve buna uygun yönetsel araçlarla toplumsal alana nüfuz etme 

düşüncesi söz konusudur. Siyasal ve toplumsal modernleşme projesinin siyasal merkez tarafından 

bütüncül bir yönetim anlayışıyla ele alınması, bir anlamda aşırı merkeziyetçi yönetim düşüncesinin 

benimsenmesinin ön koşulu görülmüştür. Bu yaklaşımla ilintili olarak benimsenen merkeziyetçi 

yönetim anlayışı 1980 yılına kadar siyasal iktidarlar tarafından kullanım alanına sahip olmuştur. 1980 

sonrası benimsenen yeni liberal devlet paradigması yaklaşımı ekseninde merkeziyetçi yönetim 

anlayışına yönelik eleştiriler getirilmekte, benimsenen yeni liberal devlet anlayışına uygun düşecek 

ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışına doğru bir dönüşüm gerçekleştirilmek istenmektedir.1980 

sonrası reform söylemlerinde merkeziyetçi yönetim anlayışının eleştirisi üzerinden ademi merkeziyetçi 

yönetim anlayışı bağlamında merkezden yerele görev, yetki ve sorumlulukların 

aktarılması/paylaştırılması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. Yerel yönetimlerin toplam kamu 

harcamaları içindeki payının ve yerel yönetim harcamalarının GSYİH’ya oranının düşük olduğu 

belirtilerek merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında uygun olmayan görev dağılımı, yetersiz mali 

kaynaklar, örgütlenme ve personel sorunları, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki gereksiz 

vesayet uygulamaları, şeffaflık ve katılım yetersizliği ve merkezi hükümete aşırı bağımlılık gibi temel 

sorunlardan söz edilerek merkezileşmenin büyük ve hantal bir yapı oluşturduğu ifade edilmektedir. 

 

“Aşırı merkezi bir yapı içinde bir yandan merkezi birimler kendilerinden beklenen stratejik 

liderliği ve politika belirleme özelliğini yitirerek gereksiz ayrıntılara ve kırtasiyeciliğe boğulurken, 

diğer yandan sağlıklı bir işbölümünden ve görev tanımından yoksun yapılar birbirleriyle uyumsuz bir 

şekilde değişmiş ve büyümüş, aynı alanda hizmet sunan kurumların sayısı artmış, kurumsal kargaşa ve 

çatışmalar yoğunlaşmıştır. Koordinasyon zayıfladığı, kaynak israfının arttığı ve hizmet kalitesinin 

düştüğü ortamda, halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun kamu hizmeti üretimi nicelik ve nitelik 

olarak gerilemiştir” (T.C. Başbakanlık, 2003: 89).  

 

Yerel yönetimlerin ölçek sorununun olduğu belirtilerek yeniden bir düzenlemeyle ölçek 

sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla bir yerel yönetim reformunun 

başarı şartının optimum ölçek kriterine bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Belediyelerin ölçek 

sorunundan kaynaklı olarak etkin ve verimli hizmet üretemedikleri, büyükşehir belediyelerinde de 

ölçek sorununun var olduğu, mevzuatın yetersiz kalmasından dolayı büyükşehir belediyesi ile ilçe 

belediyeleri arasında yönetim sorunlarının yaşandığı ve kaynakların israf edildiği belirtilerek, yerel 

yönetim yapılarının KYTK’nın felsefesine, ilkelerine ve amaçlarına uygun olacak biçimde reformların 

bir parçası olacağı öngörülmektedir. KYTK ile merkezi idareyi bütüncül bir anlayışla yeniden 

biçimlendirme ve kurumsal yapıları yeni liberal paradigmaya göre dönüştürme düşüncesinin bir 

uzantısı olarak merkezi idarenin taşra örgütü ve yerel yönetim yapılarının âdemi merkeziyetçi anlayışa 

uygun bir yapıya kavuşturulmak istenmesi de bir gereklilik olarak değerlendirilir.  

 

Bu bağlamda merkez-yerel ilişkilerinin hangi ilkelere göre düzenleneceğini konusuna da yer 

verilir. Merkez yönetimin var olan yönetim sorunları ve hizmet sunma yetersizlikleri nedenleriyle 

açıklanmakta, birçok hizmetin merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesinin beraberinde aşırı 

büyümüş, hantallaşmış, kaynakları verimsiz ve halkın ihtiyaçlarının dışında kullanan bir yönetim 

yapısını ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Böyle bir yönetim yapısı içinde merkezi yönetimin asli 

işlevlerinin zayıfladığı, strateji geliştirme, politika oluşturma, hedef ve stratejiler belirleme, 

uygulamaları koordine etme, izleme, değerlendirme, rehberlik yapma ve denetleme işlevlerinin zaafa 

uğradığına dair tespitler söz konusu edilir. Merkezi yönetimin bu hantal yapısından kurtularak daha 

işlevsel hale gelmesi ve asli işlevlerini etkin yapabilmesi için, Subsidiarite (Yerindelik) ilkesine uygun 

bir biçimde, mahalli nitelikli hizmetlerin hizmete en yakın yerel yönetim tarafından yerine 

getirilmesini mümkün kılacak bir yönetim modelinin gerekliliği üzerine sıkça temas edilmektedir. 

Ölçek ekonomisiyle birlikte gereksiz yüklerden kurtulmuş bir merkezi yönetimin ulusal ve bölgesel 



nitelikli hizmetleri daha etkin ve nitelikli yapabileceği, yerinden ve yerel yönetim yapılarının daha 

fazla yetki görev ve kaynak ile mahalli nitelikli hizmetleri verimli ve ihtiyaca uygun olarak 

sunabileceği, katılımcılığı ve kamuoyu denetimini güçlendireceği vurgulanmaktadır (T.C. 

Başbakanlık, 2003: 135). Bu tasarının genel hatları değerlendirildiğinde; özellikle neoliberal düşünce, 

yeni kamu işletmeciliği ve yönetişimci yaklaşım zemini üzerinden yeni bir kamu yönetimi yapısı 

oluşturulmak istenmekte, bu çerçevede  “kamu hizmeti” ve “kamu yararı” anlayışı yeni yönetim 

anlayışına, yöntem ve tekniklerine göre biçim ve içerik değişimine uğramakta ve bu bağlamda 

merkez-yerel arasındaki ilişkiler benimsenen yaklaşımlara göre yeniden inşa edilmektedir.  

 

 

3. DEVLETİN YENİDEN İNŞASI “KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU” 

Devlette kapsamlı bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu (KYTK), 1980 sonrası gelişen ve yaygınlık kazanan neoliberal düşünceye, yeni kamu 

yönetimi yaklaşımına ve yönetişimci anlayışa uygun olarak yapılan ve/veya yapılmak istenen reform 

hareketlerinin süreç içindeki kapsamlı halidir. Bakanlar kurulu tarafından hazırlanan KYTK Tasarısı, 

İçişleri, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarında görüşülmüş, bazı kısımları değiştirilerek kabul 

edilmiştir. İçişleri Komisyonunun bu tasarı hakkındaki genel görüşü, tasarının üniter devlet yapısına, 

anayasaya ve Cumhuriyetin temel niteliklerine uygun olduğu, merkezî idare ve mahallî idarelerin tâbi 

olacakları esasların yeniden düzenleneceği, bu idareler arasındaki ilişkilerin çerçevesinin çizileceği ve 

kamu yönetimin Avrupa ülkelerindeki standartlar da dikkate alınarak reforma tâbi tutulacağı 

şeklindedir (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Raporu: 2004). Plan ve Bütçe 

Komisyonu ise Türkiye’nin 1980 sonrasında ekonomide gerçekleştirdiği serbestleşmenin ve liberal 

değişimin, yönetim alanında gerçekleşmediğine dikkat çekerek, ekonomi ve yönetim teorisindeki 

değişim, özel sektörün rekabetçi yapısı ve kaydettiği ilerlemeler, toplumsal eleştiri ve değişim talebi, 

sivil toplumun dünyada yaşadığı hızlı ve çok yönlü değişim ve özellikle yönetim anlayışında ve 

bürokratik yapılarda köklü bir yeniden yapılanma ihtiyacının olduğunu ifade eder. Bu minvalde 

toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önemseyen, hesap veren, şeffaf, küçük fakat etkin bir 

kamu yönetimi düşüncesini savunurken devletin üretimden çekilmesi, düzenleyici işlevinin 

güçlendirilmesi, özel sektör ve toplumla ortaklık ilişkisinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat 

çekilmektedir (Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2004).  

 

Anayasa Komisyonu ise bu kanun tasarısının “saydam, hesap verebilir, insan hak ve 

özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulması; kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, 

etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için merkezî idare ile mahallî idarelerin görev, yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmesi; merkezî idare teşkilatının yeniden yapılandırılması ve kamu 

hizmetlerine ilişkin temel ilke ve esasları düzenlemek amacına yönelik hükümler öngörmektedir” 

diyerek tasarının gerekçesini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte merkezi idare ve mahalli idare 

reformu için gerekli hukuki alt yapının oluşturulmasının amaçlandığı, bu çerçevede merkezi idare ile 

mahalli idareler arasındaki işbölümünün netleştirildiği de ifade edilmektedir (Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu, 2004). 

 
Belirtmek gerekir ki Anayasa Komisyonu tarafından ifade edilen bu kanun tasarısının bir 

çerçeve ve temel kanun olduğu ve bu kanunu tamamlayacak kanun tasarılarının söz konusu olacağı 

meselesi tasarının arka planında Başbakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma kurulunun yaklaşımının 

ve yol haritasının bu biçimde olacağını göstermiştir. Dolayısıyla merkezi yönetimde olduğu kadar 

yerel yönetimlerde de kapsamlı bir reform süreci söz konusudur. Bu konuda Anayasa Komisyonunun 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyelerinin eleştirileri söz konusudur. 

 

“Söz edilen tasarı, öncelikle yasa tekniğine ve normlar hiyerarşisine aykırıdır. Hukukumuzda 

"temel yasa" kavramı yoktur. Bu yasanın, ilgili ve bağlantılı olduğu diğer yasalar ile birlikte 

görüşülmesi gerekirdi. Bu idarenin bütünlüğü ilkesinin getirdiği bir zorunluluktur. Öte yandan bu 

tasarının her maddesine yansımış olan temel felsefe de, karşı olduğumuz ve kabul edemeyeceğimiz bir 

felsefedir. Denetim mekanizmaları her aşamada etkisizleştirilerek, yönetim siyasî iktidarın denetim ve 

takdirine bırakılmaktadır. Böyle bir sürecin ise beraberinde "keyfi ve otoriter" bir yönetim anlayışını 



ve uygulamasını getireceği açıktır. Tasarı merkezî idarenin yetkilerini Anayasaya aykırı bir biçimde 

belirlemekte, adeta yok ederken yerine sağlıklı bir yapı koymamaktadır. Kamu hizmetlerinin 

üretiminde ve sunumunda özelleştirme olanağı getirerek Anayasanın 128 inci maddesine aykırı bir 

görünüme yol açmaktadır. Açıkladığımız gerekçelerle hukuk sistemimizle bağdaşmayan Anayasanın 

temel ilkeleriyle bariz bir şekilde çelişen ve reform niteliğinde olmayan, kamuyu yeniden yapılandırma 

ve teknik hale getirme özellikleri bulunmayan özensizce ve acele hazırlandığı açıkça belli olan, 

doğrudan uygulanma kabiliyeti de bulunmayan böyle bir tasarının geri çekilmesi ve eleştirilerimiz 

doğrultusunda yeni baştan düzenlenmesi gerekirken, maddelerine geçilmiş olmasına karşı 

olduğumuzdan” (Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu, 2004). 

 

Bu yaklaşımlara karşı getirilen en kapsamlı eleştiriler, tasarının tüm yönetim sistemi için 

geçerli olan hiyerarşi ilkesini ‘yetki devri’ ilkesiyle esnettiği, idari vesayet kurumunu kaldırarak yerine 

‘yerellik’ kurumunu getirdiği, illerin anayasal yönetim ilkesi olan ‘yetki genişliği’ ilkesini fiilen 

‘görevler ayrılığı’ ilkesiyle etkisiz kıldığına dair yapılan eleştirilerdir. Dolayısıyla böyle bir yapının 

kurulmasıyla devletin siyasal ve yönetsel sisteminin değiştirilmek istendiği, üniter yapının yerine 

federal bir yapının kurulmaya çalışıldığı, merkeziyetçi yapının yerine adem-i merkeziyetçi bir yapının 

kurulmak istendiği vurgulanmaktadır (Güler, 2003b: 13). 

 

Özellikle siyasal iktidar tarafından öngörülen; ekonomik kalkınmayı sağlamak, mevcut hantal 

yönetimi Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirmek, siyasal sistemi liberal ekonominin gerekleri 

doğrultusunda yeniden düzenlemek ve siyasal yapıyı istikrarlı hale getirmek gibi dört temel hedefin 

gerçekleştirilmesinin dayanağı olarak bu kanun gösterilmektedir. Kamusal hizmet üretiminin her 

alanında önemli bir güç olan 1980 öncesinin devleti, bu dönem sonrasında kamusal hizmetin üretim 

alandan çekilen ve düzenleyici bir aktör kimliğine bürünen devletine dönüşmektedir. 

 

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma kurulu tarafından hazırlanan ve mecliste ilgili 

komisyonlar tarafından son şekli verilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısının 1 nci maddesinde 

bu kanunun amacının “katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir 

kamu yönetiminin oluşturulması, kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde 

yerine getirilmesi için merkezi idare ile mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarının 

belirlenmesi; merkezi idare teşkilatının yeniden yapılandırılması ve kamu hizmetlerine ilişkin temel 

ilke ve esasları düzenlemektir” denilerek merkezi ve yerel yönetim yapısının belirtilen amaç ve ilkeler 

çerçevesinde yeniden yapılandırılacağı, merkezden yerele doğru görev, yetki ve sorumluluk 

paylaşımının bu doğrultuda söz konusu olacağı belirtilmektedir. Kanunun kapsamını açıklayan 2 nci 

maddesinde belirtilen “Bu kanun, merkezi idare ile mahalli idareleri ve bunların bağlı, ilgili ve ilişkili 

kurum ve kuruluşlarını kapsar” hükmüyle merkezi-yerel ilişkilerin bu amaçlar etrafında yeniden inşa 

edileceği anlaşılmaktadır. Bu kanun tasarısıyla; kamu yönetiminin temel amaç ve görevinin halkın 

hayatını kolaylaştırmak, huzur, güvenlik ve refahını sağlamak, hayat kalitesini geliştirmek, kişilerin 

hak ve özgürlüklerini kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmak ve bu amaçlarla kanunlarla verilen 

görev ve hizmetleri yerine getirmek olarak ifade edilmektedir. Merkezi idarenin görev ve sorumluluk 

alanlarının mümkün olduğunca küçültülmesi, etkinleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi düşüncesinin 

yasal dayanağı olan bu kanun tasarısı, görev, yetki ve sorumlulukların hizmetten yararlananlara en 

uygun ve en yakın birimler tarafından yerine getirilmesini öngörmektedir. 

 

Tasarının dikkati çeken bir hükmü olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla 

kendilerine açıkça görev olarak verilmeyen ve kuruluşun amacıyla doğrudan ilgili olmayan alanlarda 

işletme kuramayacağı, mal ve hizmet üretemeyeceği ve bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve 

kaynak tahsis edemeyeceği vurgulanarak bu düzenlemeyle kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomik 

alanda mal ve hizmet üretimi içinde bulunmasının önüne geçilmekte, devletin ekonomik alandan 

çekilerek özel sektörün faaliyet alanının genişletilmesi söz konusu olmaktadır. Neoliberal politikalara 

uygun olarak devletin küçültülmesi, etkin ve verimli bir yönetim sisteminin kurulması, düzenleyici 

devlet paradigmasının derinleştirilmesi ve yerel yönetimlere görev, yetki ve sorumluluk aktarımı tam 

da bu kanun tasarısının temel felsefesine temas etmektedir (Kandeğer, 2016: 388-389). 

 



Bakanlar Kurulu’nun da yeni yönetim anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılması, 

Devlet Bakanlıklarının sayısının azaltılmasıyla etkinliğinin artırılması, hizmet bakanlıklarının yeniden 

değerlendirilmesi ve bakanlık düzeyinde örgütlenmesi lüzumsuz olan bakanlıkların kaldırılması, bazı 

bakanlıkların birleştirilmesi ve gelişen ihtiyaçlara göre yeni bakanlıkların kurulması ve dolayısıyla 

Bakanlar Kurulu’nun daha etkin ve rasyonel bir yapıda olması istenmektedir. Bakanlıklar arasında 

görev, yetki ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi ve koordinasyon gerektiren konularda Başbakan 

Yardımcılıkları aracılığıyla koordinasyonun sağlanması amaçlanmakta, bakanlıkların yeniden 

yapılandırılmasıyla birlikte daha nitelikli personele sahip, yatay bir organizasyon yapısıyla strateji 

geliştirme konusuna yoğunlaşan, ulusal ölçekli projeleri yürüten bakanlıklar tasarlanmaktadır. 

Kurumların özerklikleri de göz önüne alınacak bir biçimde siyasal iktidarın politikalarıyla uyumlu ve 

hesap verebilir bir yönetim yapısını gerçekleştirmek için, kurumlar arasında belli alanlarda standart 

birliği sağlayacak düzenlemeleri içerecek bir çerçeve kanun çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçeve 

kanunla, hükümetlerin politika belirleme yetkisi netleştirilecek, kamuoyuna, hükümete ve meclise 

hesap verme ve bilgilendirme sorumluluğu getirilecek, kurumsal yapılarda uyum sağlanarak, mali 

denetimde Sayıştay’ın rolü yerleştirilecek, denilmektedir. 

 

Bununla birlikte, çıkarılacak “İdari Usul Kanunu” ile idarenin eylem ve işlemlerinde uyacağı 

çalışma esas ve usullerin belirleneceği, idarenin vatandaşa keyfi muamele yapmasının önleneceği, 

vatandaşın idare karşısında halklarını bilmesine ve korumasına hizmet edeceği, vatandaşla idare 

arasındaki ihtilafların engellenmesiyle idari yargı üzerindeki baskının hafifleyeceği öngörülmektedir. 

Vatandaşların bürokrasi karşısında güçlü kılınmasının, açıklık ve saydamlık ilkesinin 

gerçekleştirilmesi ve vatandaşın bilgi edinme hakkının sağlanmasıyla, vatandaşın kamunun ürettiği 

bilgiye erişebileceği ifade edilirken, bu doğrultuda vatandaşların bilgi edinme hakkının yasal 

düzenlemesi olan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı’nın meclis tarafından kabul edilerek 

Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtilmektedir. Vatandaşların iş ve işlemlerini hızlandırmak ve 

kırtasiyeciliği azaltmak amacıyla “e-dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesinin hedeflendiği, 

bürokrasinin azaltılması ve basitleştirilmesinin yatırımcıların ve iş adamlarının genel arzusu olduğu, 

aşırı bürokrasinin yatırım kararlarını etkileyen, işletmelerin verimliliğini düşüren, işletme maliyetlerini 

artıran ve büyümenin önünde engel olan bir etki gösterdiği vurgulanırken, yatay örgütlenme ve karar 

sürecinde hiyerarşinin azaltılması, açık tanımlanmış sınırlar içinde alt kademelere yetki devri ve 

inisiyatif kullanma, iş süreçlerinin ve standartlarının tanımlanması ve kullanıcılara ilan edilmesi gibi 

uygulamalarla bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığı söz konusu edilmektedir (T.C. Başbakanlık, 

2003: 153-158). 

 

Yerel yönetimler meselesine yönelik olarak KYTK tasarısı, yerel yönetimlerin ağır merkezi 

vesayet altında olduğu ve yetersiz yerel kaynaklarla hizmet üretmeye çalıştığından bahsetmekte, 

Türkiye’nin de taraf olduğu “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun bir anlayışla yerel 

yönetimlerin yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğüne dair bir yaklaşım gösterilir. Yeniden 

yapılandırma kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini tek tek saymak yerine, merkezi 

idarenin görev ve fonksiyonları belirlenerek, geriye kalan her türlü mahalli müşterek nitelikli görev ve 

hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılacağı bir anlayış sergilenmektedir. Bu bağlamda yerel nitelikli 

hizmetlerin mahalli yönetimler tarafından yerine getirilmesinin görevin etkili ve verimli yapılması 

kadar vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda yerine getirilmesinin de esas alındığı ve projelerin ölçek ve 

karmaşıklığına göre en uygun merkezi ve yerel otoriteler tarafından, yönetimin bütünlüğü ilkesine ve 

hizmetlerarası tamamlayıcılık ilişkisine göre dağıtılacağı öngörülmekte, dolayısıyla çok merkezi olan 

kamu yönetiminin yerelleştirilerek kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesi ve halkın 

yönetime katılımın artırılmasıyla kamunun hesap verebilirliğinin sağlanması için yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi gerektiği açık bir şekilde ifade edilmektedir.  

 

Bu anlayışa uygun olarak yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin belirleyeceği ilke ve 

standartlara, ulusal ve bölgesel planlara göre mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması için kendi 

kararlarını alan, kaynaklarını oluşturan, uygulayan ve vatandaşların denetimine açık çağdaş yönetimler 

olarak yeniden yapılandırılacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda merkezi birimlerin strateji geliştirme, 

genel koordinasyon ve yönlendirme kapasitesinin artırılması ve yerel yönetimlerin inisiyatif kullanma 

ve operasyonel esnekliğe sahip olması amaçlanmaktadır. Yerel yönetimlere değişen koşulların 



gerektirdiği farklılaşma ihtiyacını giderecek esneklik verilirken, bütünlük içinde uyumlu çalışmanın 

gerektirdiği minimum genel standart birliğinin de korunacağı, etkinlik ve ekonomik konularından 

vazgeçmeden, yerel ihtiyaçların yerel düzeyde karşılanması ilkelerinden hareket edileceği” (T.C. 

Başbakanlık, 2003:149-151) belirtilerek, yerel yönetimlerin yöresel kalkınma sürecinde önemli roller 

üstlenerek iktisadi kalkınmayı sağlayıcı bir yaklaşıma sahip olmaları istenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”na 

birçok yönden eleştiri ve itirazlar söz konusudur. İki partili bir meclis yapısının olduğu bu dönem 

meclisinde muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu tasarıya birçok yönden itiraz 

eder. Bu tasarının olgunlaşmadan, ilgili kesimler tarafından yeteri kadar tartışılmadan, toplumsal 

uzlaşı olmadan alelacele meclise getirildiğini ve uluslararası sermaye örgütlerinin dayatmasıyla 

hazırlanmış bir tasarı olduğunu dillendirir.  

CHP İstanbul milletvekili Hasan Fehmi Güneş, bu tasarının meclisinin önüne getirilmeden önce 

toplumun ilgili katmanlarında, sendikalarda, meslek odalarında, derneklerde, diğer sivil toplum 

örgütlerinde ve üniversitelerde tartışılmadığını ve katkılarının alınmadığını ve emek tabanlı örgütler, 

sendikalar, gençlik örgütleri, kadın örgütleri, meslek odaları, ziraatçı örgütler, memur örgütleri ve 

derneklerin dışlandığını, yalnızca siyasal iktidarın seçmiş olduğu sivil toplum örgütleri ve sermaye 

tabanlı örgütlerinin görüş, öneri ve yönlendirmelerinin bu tasarıya yansıdığını, dolayısıyla toplumsal 

uzlaşıdan, demokratik ve katılımcı anlayıştan yoksun bir tasarının söz konusu olduğunu söyler. Güneş, 

sözlerinin devamında tasarıda demokratiklik, şeffaflık ve katılımcılık gibi ilkelerden bahsedilmesine 

karşın, tasarının yapım sürecinde demokratiklik, katılımcılık, şeffaflık olmadığını, bu tasarının bir 

kamu yönetimi yasası tasarısı kimliğinden çok, bir işletme yönetimi yasası tanımına uyduğunu, bu 

tasarıyla amaçlananın ulusal, yönetsel, sosyo-ekonomik düzenin makro düzeyde, sektörel düzeyde, 

politika düzeyinde, plan program düzeyinde küresel kapitalizmin istem ve beklentilerine yapısal olarak 

uyarlanması olduğunu, devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin özel sektöre özellikle yabancı 

şirketlere devredilmesini ve vatandaşın, kamu hizmetinin maliyetini üstlenen bir müşteriye 

dönüştürülmek istendiğini ifade eder. 

 

“kamu yönetimi, kamu hizmeti, toplum yararı, ulusal çıkar, kamusal ortak gereksinme gibi 

kamu, devlet ve toplum yaşamımızın temel değerlerini yürürlükten kaldırmakta olduğunu, kamu 

hizmetini, kamu görevini kamu kurumlarının görevi olmaktan çıkarmakta, yerli-yabancı -tercihen 

yabancı-özel sektöre devretmekte, kamu kurumu yerine yerli-yabancı -tercihen yabancı- şirketler, 

kamu hizmetini talep eden vatandaş yerine sıradan müşteri, kamu hizmetlerini talep etme hakkı yerine 

maliyet, fiyat, kamu yararı yerine kârlılık anlayışını yasalaştırmaktadır. Bu yönelişin temel hedefi 

sosyal devlettir; çünkü, modelin özü, devleti, kamu hizmeti üretecek ekonomik olanaklardan yoksun 

bırakmaktadır; kâr için değil, sadece kamu yararı için kamu hizmeti sunan kamu kurumlarını özel 

sektöre devretmektir.” (TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004: 26-27).  

 

Hasan Fehmi Güneş’in tasarıda eleştirdiği başka bir nokta ise düzenlenen merkez-yerel 

arasındaki görev ve yetkilerin, federal anlayışa uygun olarak yerele daha fazla yetki ve görev 

verilmesine dairdir. Güneş’e göre bu tasarı üniter yapıyı bozan, ulus devleti aşındıran, merkezin görev 

ve yetkilerini azaltan, zayıflatan ve güçsüzleştiren, yerel yönetimleri de güçlendirmeyen, merkezden 

yerele aktarılan görev ve yetkilerin özelleştirilmek ve piyasaya aktarılmak üzere yerel yönetimlere 

verilmek istendiği, dolayısıyla yerel yönetimlerin devlet yetkilerini piyasaya aktaran bir istasyon 

görevi göreceğidir. Güneş, bu tasarının minimal devlet anlayışına uygun olarak devletin asli 

hizmetlerini yürütecek minimal memur kadrosunu öngördüğünü ve diğer hizmetlerin çağrıya bağlı, 

kısmi zamanlı çalışma, nakil, devir ve özel hukuk sözleşmeli gibi esnek çalışma yöntemleriyle 

güvencesiz personel istihdamına yol açacağını ifade etmektedir.  

 

Tasarının lehinde söz alan iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Mersin 

milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ise bu kanun tasarısıyla, demokratikleşmenin ve yönetimde 

etkinliğin temel ön koşulu olarak, yerelleşmenin gerçekleştirilmek istendiğini ve yerelde sunulabilen 

tüm hizmetlerde merkeziyetçiliğin aşılmasının ve yerelleşmenin sağlanmasının gerekli olduğunu 

söyleyerek, bu çerçevede dışpolitika, millî savunma, adalet, maliye, sosyal güvenlik, bayındırlık, 

ulaştırma, enerji ve sair hizmetler, bazı sağlık ve eğitim hizmetleri ile ülke ölçeğinde genel planlama, 

eşgüdüm ve denetim dışında kalan tüm yetkilerin beş yıl içinde yerel yönetimlere aktarılacağını ifade 



eder. Fırat’a göre, bu tasarıyla merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yetki ve görev bölüşümü 

yeniden düzenlenecek, yerel yönetimlere kendi sınırları içinde yerel nitelikli tüm hizmetleri özgürce 

yürütme yetkisi ve sorumluluğu verilecek, il genel meclisinin yerine yeni bir il meclisi yapısı 

oluşturulacak ve belediyelerin yetki alanları dışındaki görevleri il meclisi yerine getirecektir.  

 

“Yerel yönetimleri merkezî yönetimin vesayetinden, malî açıdan yoğun bağımlılıktan 

kurtaracağız. Yerel yönetimlere özerklik sağlayacağız. Yerel yönetimleri özerk, güçlü, demokratik 

kurumlara dönüştüreceğiz. Yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmetler üzerinde yalnız  hukuka 

uygunluk değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin bütçeleri, bazı meclis kararları, personel işlemleri ve 

başka birçok kararları üzerinde yerindelik denetimi yapmaya olanak  sağlayan, böylelikle, yerel 

yönetimler üzerinde merkezî yönetimine vesayet yetkisi tanıyan uygulamayı değiştireceğiz. Yerel 

yönetimlerin idarî ve malî denetiminde Sayıştayı ve vergi denetimini temel unsur kılacağız. İmar planı 

uygulamalarıyla ilgili denetimlerin mülkiye müfettişleri yerine, yerel yönetimler bakanlığının bu 

konuda uzman yetkililerince yapılmasını sağlayacağız”(TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 31-

32). 

 

Siyasal iktidar adına görüşleri ortaya koyan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 

Ali Şahin ise bu tasarının amacının merkezi idare teşkilatının yeniden yapılandırılmasını 

gerçekleştirmek, merkezi yönetimin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılmasıyla birlikte halkın 

memnuniyetini sağlamak ve merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki görev, yetki ve 

sorumlulukları yeniden belirlemek olarak açıklamaktadır. Tasarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının 

uyması gereken temel ilkelere sahip olacak bir yönetim yapısı öngörüldüklerini ifade eder.  

 

“Kuşkusuz, halkımıza, kamu hizmetlerini adil, ayırımsız ve eşit sunmak istiyoruz; süratli, 

kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde sunmak istiyoruz; Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Bunun yolu 

yöntemi nedir? Bunun yolu yöntemi bize göre şudur: Merkezî idare ile mahallî idarelerin görev, 

 yetki ve sorumluluklarını yeniden belirlemektir. Yani, merkezdeki birtakım yetkilerde, yerinde 

çözülebilecek olan birtakım hizmetlerin yerinden çözülmesini sağlayacak bir düzenleme yapmaktır; bir 

de, merkezî idarenin yeniden yapılanmasını sağlamaktır. İşte, bu tasarı, bu iki amacı hedeflemektedir. 

Yani, merkezî idare ile mahallî idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden belirliyor, merkezî 

idare teşkilatını yeniden yapılandırıyor. Peki bunu gerçekleştirmek için hangi adımların atılması 

zarurî görülüyor; bu tasarı, kamuda ilk kez, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken 

temel ilkelere sahip olmayı hedefliyor.”(TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 38). 

 

Siyasal iktidarın yeniden yapılandırmaya dair yaklaşımında 1980 öncesi geniş görev, yetki ve 

sorumluluk alanlarına sahip devletin yerine,  minimal, etkin ve güçlü devlet paradigmasına karşılık 

gelebilecek bir yönetim yapısını benimseyerek bu doğrultuda bir düzenleme ortaya koymaktadır. Bu 

paradigmanın merkezdeki paydaşları bakanlıklar ve tüm kamu kurum ve kuruluşları, yereldeki 

paydaşları ise özellikle belediyeler ve il özel idareleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişen yönetim 

paradigmasınınana sütunlarından biri kuşkusuz ademi merkeziyetçi yönetim düşüncesidir. 

Cumhuriyetin seksen yıllık merkeziyetçi yönetim anlayışıyla biçimlenen merkez-yerel ilişkileri4 bu 

yeni modele göre yeniden düzenlenerek yerele daha çok yetki görev ve sorumluluk veren bir yapıya 

dönüştürülmek istenmektedir. Siyasal iktidar bu tasarıyla merkezi yönetimin hizmet alanlarını yeniden 

ölçeklendirmek, yerel nitelikli hizmetleri yerine getirme yetki ve sorumluluğunu mahalli yönetimlere 

bırakmak istemektedir. Bu amaçların bir gereği olarak bakanlık sayısı azaltılacak, bazı bakanlıkların, 

kamu kurum ve kuruluşların yerel niteliğe sahip hizmetleri ve sahip olduğu tüm maddi ve hukuki 

kaynakları mahalli idarelere devredilecektir.  

 

                                                            
41920 Büyük Millet Meclisi’ni ve 1921 Anayasası’nı dinamikleri, işleyiş biçimi, yaklaşımı ve ilkeleri 

bakımından farklı bir yere koymak gerekir. 1920 meclisi toplumsal dinamikleri meclis içerisinde toplayan ve 

çeşitlilik arz eden bir meclis olması, bu bağlamda ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışını savunması ve de 

reform düzenlemelerinin bu yaklaşımla ele alınması düşüncesini somutlaştırması noktasında önemli ve özgün bir 

dönemi yansıtır.  



“…bu tasarıyla, biz, devlet bakanlıklarının sayısı şu anda 20 iken -20'ye kadar sayıda devlet 

bakanı atayabilirsiniz- 8'e indiriyoruz… 15 icracı bakanlıktan 6'sı dışındaki bakanlıkların taşra 

teşkilatlarını bu tasarı yerel yönetimlere devrediyor. Şimdi, izin verirseniz, tasarı elinizde; 

 bunlar üniter yapıyı bozar mı, rejim için bir tehdit oluşturur mu, bir bakalım. Bu tasarı 

yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde ne olacak? Aslında, geçici 1 inci maddede, bu yasa tasarısının 

yasalaşması  halinde neyin olacağı yazılıdır. İşte, bakalım: "a Sağlık Bakanlığı taşra teşkilâtının 

görev ve yetkileri, eğitim hastaneleri hariç, sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık merkezi, dispanser ile 

hastaneler ve donatım müdürlükleri araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe 

ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine devredilecektir." Şimdi, 

bir sağlık ocağının, bir sağlık merkezinin, bir dispanserin il özel idaresine devrinin memlekete ne 

zararı olabilir allahaşkına?! Cumhuriyete ne zararı olabilir allahaşkına?! Bir sağlık ocağının, bir 

dispanserin boyaya ihtiyacı varsa, bir yeri kırılmışsa, bunun ödeneğini Ankara'dan bekle, Sağlık 

Bakanlığı bütçesine konulsun, Devlet Planlama Teşkilatından onay alınsın, Meclise gelsin, 

komisyonlarda görüşülsün, buradan çıksın... Yahu, milletimizi bunun için bekletmeye ne hakkınız 

var?! Bu, yerinde çözülebilecek bir iştir, il özel idarelerine verirsiniz, onlar bunu şıkır şıkır yapar. 

Bunun, vatandaşımıza getirdiği kolaylığın dışında, hizmetlerin çabuk görülmesinin dışında, 

allahaşkına, ne zararı olabilir?! Nasıl bunlara karşı çıkabilirsiniz?! Kültür ve Turizm Bakanlığına 

bağlı ve ulusal nitelik taşımayan kütüphane, devlet güzel sanatlar galerisi ve müzeler ile halk 

kütüphaneleri ve kültür merkezleri, belediye sınırları içinde belediyelere, belediye sınırları dışında il 

özel idarelerine…”(TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 39). 

 

Muhalefet partisi (CHP) İzmir milletvekili Oğuz Oyan ise, hazırlanan bu tasarının, merkezi 

yönetimin sorumluluğunda olan kamusal hizmetlerinin yerele devredilmek istediğini ve izlenen bu 

yöntemle özelleştirmeyi ve piyasayı amaçladığını, küresel güçlerin ve aktörlerin yerele yetki devrini 

isteyerek merkezi yönetimle temas etmek yerine yerel yönetimle daha kolay ilişki kurmak istediğini ve 

bu tasarının böyle bir yapıya cevap verdiğini ifade etmektedir. Oyan’a göre bu tasarı, merkezi 

yönetimin görev alanlarını sayarak üniter yapı yerine yönetsel federalizmi amaçlamaktadır (TBMM 

Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 46). 

 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu’na dair yaklaşımı siyasal iktidar ve kısmen kamuoyu ve 

meclis içerisindeki muhalefet partisinin yaklaşımı üzerinden okumak gerekirse; özellikle siyasal 

iktidarın pozisyonu liberal devlet, yeni kamu yönetimi düşüncesi ve yönetişim yaklaşımı çerçevesinde 

minimal ve etkin devletin inşasını öngörürken, muhalefet partisinin pozisyonu üniter devletten federal 

devlet yapısına doğru bir değişim, merkeziyetçi yönetimden ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışı 

çerçevesinde “yerelleşme”, kamu hizmetlerinin sunulma biçimi ve kamu hizmetlerinin 

piyasallaştırılması eksenine oturmaktadır. Siyasal iktidarın pozisyonunu belirleyen en önemli faktör 

olarak 1980 öncesi aşırı merkezileşmiş devlet eleştirisi söz konusudur. Zira Adalet ve kalkınma 

Partisi/siyasal iktidar, tarihsel süreç içerisinde devletin siyasal, ekonomik ve özellikle toplumsal alana 

olan müdahaleci tavrına karşı neoliberal devlet bir paradigması ekseninde bir değişimi tasarlamaktadır. 

Cumhuriyet halk partisi/Muhalefet partisi ise kurucu ideoloji, güç ve iktidar olarak devlet merkezli, 

merkeziyetçi ve söylemsel olarak “kamu yararı” yaklaşımı ekseninde mevcut yapının ıslah edilmesini 

öngörmektedir.  

 

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, yasalaşan adıyla “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri 

ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”, mecliste yapılan tartışmalar neticesinde 15 Temmuz 

2004 tarihinde kabul edilerek, Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Meclis tarafından kabul edilen 

fakat Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yayımlanması uygun bulunmayan ve veto edilen 

5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 16, 23, 38, 39, 40, 46, 49 maddeleri ve geçici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddelerinin bir kez 

daha görüşülmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iade edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçesinde; “Üniter devlet yapısına aykırılık teşkil ettiği ve “idari vesayet” 

zayıflatılarak, ‘yerel ağırlıklı devlet modeli’ne geçilmesine olanak tanıdığı,  merkeziyetçiliği 

zayıflattığı, merkezi yönetimin görev ve yetkilerini yerel yönetimler lehine kısıtladığı, yetki genişliği 

ilkesinden görevler ayrılığı ilkesine doğru güçlü bir yerel yönetim yapısına yol açtığı,  merkezi 

yönetimin taşra örgütlerini ortadan kaldırdığı ve yeni taşra örgütü kurulmasına imkân vermediği, kamu 



hizmetlerinin yerelleştirilmesinin ve özelleştirilmesinin önünün açıldığı” gibi gerekçelerle merkez-

yerel ilişkilerini düzenleyen kanun maddeleri veto edilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen 

bir kısım kanun maddelerinin gerekçesi değerlendirildiğinde, bu kanunun özellikle merkez-yerel 

ilişkilerini düzenleyen ve dolayısıyla yerel yönetimleri ilgilendiren maddelerinin kritik edildiği ve 

tutumun merkeziyetçi devlet yaklaşımı üzerinden yapıldığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla, 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu kanunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin eleştirilerine benzer bir 

biçimde, merkeziyetçi devlet yapısını zayıflatan bir düzenleme olarak değerlendirmiş, yerel 

yönetimlerin anayasada belirtilen sınırlar içinde ve ilkeler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklara 

sahip olabileceğini ifade etmiştir.  

 

4. SONUÇ 

 

1980 sonrası dönem, refah devleti paradigmasıyla birlikte devletin her alanda hizmet üretme 

ve sunma kapasitesi, görev ve sorumluluğunu üstlenen devletten daha piyasa ilkelere göre biçimlenen 

neoliberal devlet paradigmasına doğru değişim gösteren bir dönemi kapsamaktadır. Bu zorunluluğun 

en önemli nedeni olarak birçok alanda sorumluluk üstlenen devletin buna paralel bir biçimde artan 

harcamaları ve nihayetinde oluşan bütçe açıkları gösterilmiştir. Yeni devlet paradigması yaşanan 

devlet merkezli bu yapısal krizlere karşı neoliberal düşünceyle şekillenen yeni liberal devlet olarak 

ifadesini bulur. Neoliberal politikalar, küresel söylemler ve yeni kamu işletmeciliği yaklaşımı ve iç 

dinamikler bağlamında bu dönemde “yeni liberal devlet” kimliğini kazanmıştır. Neoliberal düşünceye 

göre ortaya çıkan değişim söylemi, devlet reformlarını da bu doğrultuda değiştirmiştir.  

 

Bu dönemle birlikte devletin yeniden inşasına yönelik geniş kapsamlı bir reform projesi 

öngörülerek, iktisadi-mali liberalizasyonla başlayan değişim süreci sonrasında siyasal-yönetsel 

liberalizasyonla değişim sürdürülmek istenmiştir. Özellikle devletin ekonomik alanlardan çekilmesi, 

asli görev ve sorumluluklarını etkin, verimli, rasyonel, nitelikli ve piyasa ilkeleriyle uyumlu olabilecek 

bir donanımla yerine getirmesi temel düşüncedir. Devlet, yeni liberal kimliğiyle siyasal, yönetsel, 

hukuksal ve ekonomik alanda kapsamlı reformların merkezindedir. Yeni devlet paradigmasının reform 

söylemleri ilkin örgütsel kapasitesi geniş olan devleti yeniden yapılandırarak liberal devleti inşa 

edecek bir içeriğe temas etmiş, sonrasında devleti rasyonelleştirerek teknikleştirmiştir. Siyasal iktidar 

(Adalet ve Kalkınma Partisi) “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” ile; “katılımcı, saydam, hesap 

verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan, adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli” ilkeler 

çerçevesinde bir kamu yönetimi tasarlamıştır. Kamu Yönetimi Temel Kanunu “yeni liberal devleti” 

etkin, rasyonel, üretken, sonuç odaklı, esnek organizasyon özelliğine sahip teknik bir devlet olarak 

tanımlar.  Bu kanun merkezi yönetimi sınırlı, yerel yönetimleri ise genel görevli bir yapı olarak 

düzenlerken, devletin düzenleyici, denetleyici, koordineci, izleyici, rehberlik edici vazifesini de öne 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimlere ve özel sektöre alan açan bir yaklaşımı da görmek söz 

konusudur.  

 

Adalet ve Kalkınma Partisi, neoliberal politikaların ve konjonktürün kolaylaştırıcı etkisiyle 

yeni bir devlet paradigması inşa etme düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu yeni paradigma da katı 

merkeziyetçi devlet anlayışı yerini ademi merkeziyetçi bir devlet anlayışına, neoliberal felsefeyle 

biçimlenen minimal, etkin, düzenleyici ve denetleyici devlete bırakmaktadır. Böyle bir düşüncenin 

ürünü olan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, devletin hizmet sunma alanının daraltılmasını 

önceleyerek, merkezi yönetimin kurumsal yapısının yeniden üretilmesine, görev, yetki ve sorumluluk 

alanlarının yeniden tanımlanmasına ve merkez-yerel ilişkilerinin neoliberal politikalara uygun olarak 

biçimlendirilmesine yasal zemin hazırlayan bir düzenleme olarak karşımıza çıkar. 1980’lerden itibaren 

Türkiye’de neoliberal bir dönüşüm gerçekleştirme düşüncesiyle siyasal ve iktisadi yapıyla birlikte 

yönetim alanında da bir yeniden yapılanma söz konusudur. 2000’li yıllar bu değişim sürecinin Adalet 

ve Kalkınma Partisi ile birlikte hız kazandığı bir döneme denk düşerken, yönetimin yeniden 

yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin de meclis gündemine gelmesine tanıklık etmektedir.  

 

Bu kanun tasarısının meclisteki tartışmalarında iki ana söylem öne çıkmaktadır. İktidar 

partisinin söylemi “katı merkeziyetçi devletten adem-i merkeziyetçi devlete” doğru bir değişimi aynı 

zamanda bu devletin piyasayla uyumlu ve piyasa ilkelerine göre biçimlenen “minimal, etkin, 



düzenleyici ve denetleyici” bir devlet olacağı vurgusudur. Muhalefet partisinin söylemi ise “üniter 

devletten federal devlete doğru giden bir süreci” içerdiği, yerel yönetimleri güçlendirerek merkezi 

yönetimi zayıflattığı ve kamu hizmetlerinin piyasalaştırılarak kamu yararı kavramının özel yarar 

kavramına dönüştürülmek istendiği üzerine yoğunlaşır. Muhalefet partisinin söylemleri ve ortaya 

koyduğu argümanlar analiz edildiğinde görülür ki tarihsel süreç içerisinde geleneksel kimliğini 

koruyan, daha ideolojik noktada duran “devletçi-merkeziyetçi” bir pozisyondur. İktidar partisi ise 

devletin katı merkeziyetçiliğine, aşırı ve/veya gelenekselci bürokratik yapısına karşı duran, adem-i 

merkeziyetçiliği savunan bir pozisyona sahiptir. Piyasa ilkelerine göre işlevselleştirilen ve aynı 

zamanda piyasayla uyumlu bir devlet anlayışı söz konusudur. Bu bağlamda tasarıya karşı lehte ve 

aleyhte yapılan tartışmalar devletin siyasal/yönetsel/bürokratik yapısı, geleneksel pozisyonu, görev ve 

sorumlulukları, devlet-yurttaş ilişkisi ve devletin piyasa içinde almış olduğu roller bağlamında bir 

tartışma sunması açısından dikkate değerdir.  

 

2003 ve sonrası merkezi ve mahalli yönetim reformlarının hazırlık aşamasını oluşturan bu 

süreç, merkezi yönetim yetkilerinin mahalli idarelere devredilmesini ve mahalli nitelikli bir-çok 

hizmet alanlarında il özel idareleri ve belediyeleri yetkilendirmeyi öngören bir yaklaşıma sahiptir. Bu 

bağlamda reformlar, tarihsel süreç içerisinde ve bahsedilen yaklaşımlar çerçevesinde, hem merkezi 

yönetimde hem de yerel yönetimlerde kapsamlı bir yeniden yapılanma düşüncesini yansıtmaktadır. 

Merkezi yönetim yapısı Weberyen bürokrasiden neoliberal, işletmeci ve yeni kamu yönetimi 

yaklaşımına göre biçimlenen bir bürokratik yapıya doğru bir değişimi öncelemektedir. bu yaklaşımlar 

çerçevesinde kurulmak istenen yeni yapı, merkez ile yerel arasındaki ilişkilerin de yeniden 

düzenlenmesini gerekli kılmakta, merkezin bir kısım görev, yetki ve sorumluluklarını yerele 

devretmesini öngörmektedir.  

 

Bu kanun tasarısı, Cumhuriyet yönetim tarihinde merkeziyetçilik yapısını oldukça 

esnekleştiren bir niteliğe sahip olarak, mahalli yapılara etkin ve verimli yerel kamu hizmeti 

sunabilmeyi amaçlamaktadır. Belirtmek gerekir ki, ademi merkeziyetçi bir yönetim modelinin devleti 

zayıflatıcı ve yerel kaynakların kullanım alanına piyasacı güçleri dâhil edici tartışmalarının haklılık 

payını da yadsımadan, merkezi yönetime bağımlılığı azaltılmış bir yönetim modeli kurması noktasında 

önemli bir perspektif sunabilmektedir. Zira yerel yönetimlerin özerklik alanını, yerel paydaşların 

mahalli nitelikli hizmet alanlarını ve yerel ihtiyaçların da yönetime etkin katılımını sağlayacak 

mekanizmaların ne ve nasıl olacağı konusunda bir “açık” söz konusudur. Dolayısıyla tasarı da 

öngörülen yerel hizmetlerin sunumunun mahalli yapılara bırakılma düşüncesi kadar, bu yapıların yerel 

paydaşların ve mahalli halkın etkin katılımını önceleyen bir yönetim anlayışını inşa etmesi ve bunun 

zeminini kuracak araçların ne ve yönteminin nasıl olacağını göstermesi noktasında ancak anlamlı ve 

değerli olabilecektir.  
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